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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 25/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. augusztus 23-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó 

Attila, Várszegi Csaba, Tábori Ferenc képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Fazekas 

Krisztina Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft., dr. Fehér Edina Vecsési Járási 

Hivatal vezetője 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a hivatali kollégákat és a sajtó 

képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az MLSZ pályázatán támogatást nyert, az OTP lakótelepen létesülő rekortán 

futballpálya önerejének kiegészítésére  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a Lincoln út károsodott pályaszerkezetének helyreállítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

3. napirendi pont: 

Javaslat az „Adásvételi szerződés keretében változó tömegáramú, több zónás légkondicionáló 

rendszer kialakításához szükséges berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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197/2016. (VIII.23.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az MLSZ pályázatán támogatást nyert, az OTP lakótelepen létesülő rekortán 

futballpálya önerejének kiegészítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a Lincoln út károsodott pályaszerkezetének 

helyreállítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

3. napirendi pont: 

Javaslat az „Adásvételi szerződés keretében változó tömegáramú, több zónás 

légkondicionáló rendszer kialakításához szükséges berendezések szállítása, telepítése és 

üzembe helyezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat az MLSZ pályázatán támogatást nyert, az OTP lakótelepen létesülő rekortán 

futballpálya önerejének kiegészítésére  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az önrész összege 

12.512.900 forint, így a korábbi határozatunkban biztosított önrészt 676.182 forinttal 

szükséges kiegészítenünk. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

198/2016. (VIII.23.) határozat 

 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

tulajdonában lévő 2/36 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanon a Magyar Labdarúgó 

Szövetség az önkormányzattal együttműködve egy 20 x 40 méter nagyságú több 

funkciós rekortán sportpályát létesít. 

A sportpálya kialakításának költsége bruttó 41 709 666 Ft. Az Önkormányzat által 

vállalt 30%-os önrész mértéke bruttó 12 512 900 Ft. 

 

2)  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 218/2015. (IX.15.) határozatában biztosított 

bruttó 11 836 718 Ft összegű önrészt kiegészíti bruttó 676 182 Ft önrésszel. 

 

3)  A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott összeghez a fedezetet az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.27.) 
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önkormányzati rendelet 16. melléklete VVÖK 2015. évben feladattal nem terhelt 

felhalmozási maradvány 9. sora terhére biztosítja. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési 

Megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat fedezet biztosítására a Lincoln út károsodott pályaszerkezetének helyreállítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Mindenki előtt ismert, 

hogy a Lincoln utat elárasztotta a víz és iszonyatos pusztítást végzett. Lezárásával közlekedési 

káosz alakult ki a nagyállomás környékén. 40 millió forintba került csak az út, hátra van még 

a vízelvezető rendszer felülvizsgálata, ami további javításokat igényel. Szakértő véleménye 

szerint, ha azt akarjuk, hogy a későbbiekben az ilyen mennyiségű csapadékot is elbírja a 

rendszer, 60-70 millió forintot kellene még rákölteni. Nem mondhatjuk egyértelműen, hogy 

az Europolis lenne a hibás, bár azt gondolom, hogy az önkormányzat és a DPMV Zrt. a 

legkevésbé. Ilyen esőzéseknél mindig rátelefonáltam a cégre, hogy kapcsolják be a 

szivattyúkat, most nem voltam itthon, nem telefonáltam. Korábban is voltak elöntések, 

melyek szintén nem tettek jót a pálya altalajának. 60-70 cm-t kellett cserélni a pályaszerkezet 

alatt. Már az aszfaltozás folyik. 2,5 millió forint volt a szakértői vélemény és a művezetés, de 

fontos, hogy levédjük magunkat, ha bíróságra kerülne az ügy. Az Europolisnál cserélődtek az 

emberek, a régiekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, nem kellett szakértői véleménnyel 

bizonygatnunk semmit. El fogjuk küldeni a szakértői véleményeket és az igényeinket is az 

Europolisnak. A cég jelezte, hogy mennyi kiesése van, 12 millió forintos kárral. Elmondtuk 

nekik, hogy itt mulasztás történt és ez az ő részükről történt. Meg kell előlegezzük az 

összeget, hogy minél hamarabb átadhassuk a forgalomnak újra az utat. Szeptember 1-jével 

szeretnénk ezt megtenni. Megkezdjük a tárgyalásokat a beruházás költségeinek elosztásáról az 

Europolis-szal. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

199/2016. (VIII.23.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. július 

23-i özönvízszerű esőzés miatt kialakult helyzet következtében károsodott Lincoln út 

pályaszerkezetének helyreállítására, felfestésére, új szivattyú üzembe helyezésére, a 

csapadékvízelvezető rendszer javítására bruttó 50 millió Ft összeget biztosít az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati 

rendelet 3.1. melléklet. 1.2.2.1.1. sora terhére. 

Kivitelező: Geocor Kft. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé történő terjesztéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az 1. pontban meghatározott 

beruházás költségeinek megosztásáról folytasson tárgyalásokat az Europolis Ipari 

Park üzemeltetőjével és ingatlankezelőjével. 

 

Határidő: azonnal; 

a költségvetési rendelet módosítása: I. félévi rendeletmódosítás; 

tárgyalások megkezdése: döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(9 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kun Csabáné 


